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मार्टिन ल्यूथर 
क िं गला आपल्या 
वडडलािंची प्रवचने 
ऐ ायला आवडत 
असे. तयािंच ेवडील 
पाद्री होत.े त े

लो ािंना ताठ मानेने 
जगायला शश वत.  

ए  र्िवस 
मीसुद्धा असिंच 
भाषण  रेन. 

मी अशा राष्ट्राचिं स्वप्न 
पाहातो जजथे माझ्या 
मुलािंची  िर तयािंच्या 
तवचेच्या रिंगावरून नाही 
तर तयािंच्या चररत्रावरून 

ठरेल. 

मार्टिन ल्यूथर क िं ग भववष्यात ए  प्रभावी वक्ता बनले. वॉशशिंग्टन डी.सी. 
येथे समुारे िोन लाख लो ािंच्या समुिायासमोर तयािंनी भाषण  ेले. 

 ोट्यवधी लो ािंनी तयािंना र्टव्हीवर ऐ ले आणण पार्हले.  



1. सरुुवातीची वष े

मार्टिन ल्यूथर क िं ग 
यािंचा जन्म 15 जानेवरी 
1929 मध्ये जॉजजिया 
राज्यातील अटलािंटा येथे 
झाला. तयािंच ेवपता 
बॅजप्टस्ट चचिच ेपाद्री 
होत.े 

मार्टिनचा अधध तर वेळ 
आपल्या भाविंडािंसोबत 
खेळण्यात जाई.  

तू न्यूजपेपर 
 ा वव तोयस? 

यातून मी पुस्त िं   
  वव त घेतो. जेवढा 

खचि, तवेढीच  
 माईसुद्धा हवी ना!   

आईबापािंनी तयाला शश वले होत े ी 
ए मे ािंवर पे्रम  रणे हेच जगातील 
सवाित महत्त्वाच ेमूल्य आहे. 

छोट्या वयातच मार्टिनने 
‘अटलािंटा जनिल’ नावाच ेवतृ्तपत्र 
वव ण्यास सुरूवात  ेली. 

तुमच ेआजोबा आफ्रो-        
अमेरर न मलुािंसाठी शाळा 
उघडणार होत.े ए ा  
न्यूजपेपरने तयािंच्यावर टी ा 
 ेली. मग  ाळ्या लो ािंनी  
तया न्यूजपेपरवर बर्हष् ारच  
टा ला.  

पररवारा डून  
मार्टिनला आपल्या 
 ुटुिंबाचा इततहास, 
बायबल आणण 
सामाजज  ए जूट 
यािंच ेआपल्या 
आयुष्यातील महत्त्व 
उमगले.  



  मार्टिनच ेवडील खरिं बोलायला घाबरत नसत. 

सहा वषाांचा असतानाच मार्टिनने वणिभेिाच ेचट े अनुभवले. 
तयाची आई तयाला समजावत असे: 

नेहमी लक्षात ठेव,  
तू इतरािंसारखाच  
छान आहेस. 

मार्टिनच्या ए ा गोऱ्या शमत्राच्या 
आईने तयाला बजावले  ी आफ्रो-
अमेरर न असल्यामुळे तयाला या 
घरात येण्यास मनाई आहे. 

मार्टिनच्या आईने तयाला गुलामी 
प्रथेववषयी सािंधगतले. गुलामीच्या 
 ाळात अमेरर ेत  ाळ्या लो ािंच े
जगणे मुजक ल होत.े  

मार्टिनच ेवडील 
 ुटुिंबासोबत 
शेतात मेहनत 
 रत.  

सोळाव्या वषी 
मार्टिन र्िवसा 
रेल्वे याडाित  ाम 
 रू लागला 
आणण रात्री 
शाळेत जाऊ 
लागला. 
शेवटी ए िाचा 
तो पाद्री बनला.    

ए पोरा, तुझिं 
लायसन्स िाखव. 

मी पोरगा नाही. 
प्रौढ माणूस आहे.  

ही तुझी जागा नाही. 
पाठीमागे जा.  

तू उद्धटपणे 
वागतोयस. 
आम्ही इथे 
 ाहीही खरेिी 
 रणार नाही. 
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मार्टिन ए ा वकृ्ततव 
स्पधेत भाग घेण्यास 
गेला. बसमध्ये गिी 
होती. ड्रायव्हरने 
मार्टिनला तयाची 
सीट गोऱ्या 
माणसाला िेण्यास  
सािंधगतले. पण 
मार्टिन उठला नाही.   

उठ! नाहीतर  
पोलीसािंना 
बोलावेन. 

मग मार्टिनने बसमधून िोन तास 
उभ्याने प्रवास  ेला. 

पिंधराव्या वषी तयाला मोरहाउस 
 ॉलेजमध्ये प्रवेश शमळाला. 

सतराव्या वषी मार्टिनने प्रथमच धाशमि  
प्रवचन र्िले. अठराव्या वषी तो सहाय्य  
पाद्री बनला. ए ोणणसाव्या वषी तयाला 
 ॉलेजची स्नात  पिवी शमळाली.   

1948 साली मार्टिन 
पेतनशसल्व्हातनयाला 
ए  धाशमि  व्याख्यान 
िेण्यासाठी गेला. शिंभर 
ववद्यार्थयाांच्या वगाित 
तो ए टाच आफ्रो- 
अमेरर न होता.  

मी गोऱ्यािंच्या 
रेस्टॉरिंटमध्ये बसलोय. 
खरिं वाटत नाहीए!  

हो, आफ्रो-
अमेरर न 
लो  इथे 
सवित्र किरू 
श त नाहीत. 



 ोरेटा मार्टिनवर 
पे्रम  रू लागली. 
लग्नानिंतर  
मार्टिनच्या 
इच्छािंनाच प्राधान्य 
द्यावे लागेल, हे ती 
जाणत होती.  

1951 साली मार्टिनला क्रॉसर युतनव्हशसिटीतून पोस्ट-गॅ्रज्युएट 
पिवी शमळाली. सोबत बोस्टन युतनव्हशसिटी डून स् ॉलरशीप 
शमळाली. बोस्टनमध्ये तयाची भेट  ोरेटा स् ॉटशी झाली. 

 ोरेटा स् ॉटच्या वडडलािंचा ला ूड 
 ापण्याचा छोटासा  ारखाना होता. 

माि  रा, हा  ारखाना 
मला वव ायचा नाही. यातून तुझिं 

मोठिं 
नु सानच 
होईल. 

रवववारी स् ॉट  ुटुिंबबय चचिमध्ये 
गेले तवे्हा तयािंच्या  ारखान्याला 
आग लागली.  

मार्टिनसारखिं  ोरेटानेही ततच्या 
बालपणी वणिभेिाचा जाच सहन  ेला 
होता. 
पायीपायी चालत 
जायचा  िं टाळा येतो.  

गाणी गुणगुणत 
जाऊ. वेळ छान 
जाईल. 

 ोरेटाने ओहायोच्या अँर्टओ  
 ॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला.  

ती अततशय गोड 
गात असे. ततला 
न्यू इिंग्लिंडच्या 
सिंगीत  ॉलेजमध्ये 
शश ण्यासाठी 
स् ॉलरशीप 
शमळाली. 

वरचा मजला 
टापटीप ठेवलास 
तर तुझा नाकता 
आणण झोपण्याची 
सोय  रेन. 

मला सिंगीतात 
 ररयर 
 रायचिंय. 
आणण मला 
सुिंिर, गोड 
गळ्याच्या 
मुलीशी 
लग्न 
 रायचिंय.    



तुम्ही 
नक् ीच 
गिंमत 
 रताय!  

मार्टिन, तयाच ेवडील आणण  ोरेटा या ततघािंची तीन वेगवेगळी 
स्वप्ने होती.    

िेशाच्या उत्तर 
भागात सिंधी  
आहे गाण्याची. 
ततथे जाऊ. 

िक्षक्षण भागात 
माझिं स्वत:चिं 
चचि असेल.  

मार्टिन अटलािंटामध्ये  
धाशमि  प्रवचन िेईल. 

18 जून 1953 रोजी, 
मार्टिन आणण  ोरेटा 
यािंच ेअलाबामा येथे 
लग्न झाले. 

त ेबोस्टनला 
परतणार  ा? 

हो,  ोरेटा 
ततथे सिंगीत 
शश ेल आणण 
मार्टिन 
डॉक्टरेटचा 
अभ्यास  रेल. 

पिंचववसाव्या वषी मार्टिन 
मॉन्टगोमेरीच्या डेक्स्टर अवेन्यू 
चचिमध्ये पाद्री बनला.   

तुझिं चचि! अशभमान 
वाटतो मला तुझा.  

तू ततथे गाशील 
तेव्हाच मला 
समाधान वाटेल. 

मॉन्टगोमेरीमध्ये मार्टिनची भेट  
रेव्हरिंड राल्ि अबनिथीशी झाली. 

तू खूप वेगळा 
आहेस. तुला चक्  
शश ायला आवडतिं! 



 ाही गोरे लो   ाळ्या 
लो ािंना “जजम-क्रो” 
म्हणत. “जजम-क्रो” 
तनयम वपण्याच ेपाणी, 
शौचालये, बस अशा 
र्ठ ाणी लागू होत. या 
तनयमािंनी वणिभेिाच े
अजस्ततव राखले होत.े  

2. बसवर बर्हष् ार 

वणिभेि म्हणजे लो ािंची 
ववभागणी.  ळपातील 
 ाळ्या मेंढरािंना पािंढऱ्या 
मेंढरािंपासून वेगळिं 
ठेवण्यासारखिंच आहे हे! 
डॉ. क िं ग अलाबामात  
आले तवे्हा वणिभेिाच े
तनयम  ड  होत.े   बागेत िक्त गोऱ्या 

लो ािंची मलुिंच  
जाऊ श तात.  

तुम्ही पुढच्या िाराने आत येऊ 
श त नाही.  

 ाळे लो  मागच्या 
िाराने आत शशरत 
आणण बाल् नीत बसत. 

ही शाळा िक्त 
गोऱ्यािंसाठीच आहे. 

हॉटेलमध्ये िक्त गोऱ्यािंनाच 
जेवण शमळतिं. तयािंच ेनो र 
क चनमध्ये जेवतात.  

  
इथे  ाळ्या लो ािंना 
प्रवेश नाही. 



हो,  धीतर ड्रायव्हर आपल्या डून 
पैसे घेतो आणण आपल्या तोंडावर 
िरवाजा बिंि  रून तनघून जातो. 

1863 साली अब्राहम शलिं नने गुलामधगरी 
सिंपवली. पण तरीही आकफ्र न-अमेरर न लो ािंना 
नागरर  म्हणून सन्मानाने वागवले जात नसे. 
गोऱ्या माणसाच्या 
सहीची शशिारस 
आणा. मगच तुम्ही 
वोर्टिंग  रू श ता. 

िक्षक्षण अमेरर ेने आफ्रो-अमेरर न 
लो ािंना तनवडणु ीपासून िरू 
ठेवण्यासाठी स्वत:च ेतनयम बनवले. 

तयाला 
 ाहीच 
क िं मत 
नाही इथे. 

माझ्या ड े
 ॉलेजची 
पिवी आहे. 

आकफ्र न-अमेरर न माणसाला 
नो री शमळणेही  ठीण होते. 

तयािंनी माझिं 
 ाही ऐ ूनच 
नाही घेतलिं. 

 ोटि नेहमी  ाळ्या 
लो ािंनाच िोषी 
ठरवतिं. 

 ाळजी  रू न ोस. आपण गोरे आहोत. 
पोलीस आपल्याला त्रास िेणार नाहीत. 

आपण पुढच्या 
सीटच ेपैसे भरले 
तरी मागे बसा 
म्हणतायत, हे 
योग्य नाही. 



मार्टिन, हे बघ! 
बर्हष् ार यशस्वी 
झाला. बस 
मो ळ्याच 
धावतायत. 

आफ्रो-अमेरर न लो ािंना बसच्या मागच्या िाराने चढावे 
लागे. मागच्या पाच रािंगािंमध्ये  ुणी गोरा माणूस बसलेला 
नसेल तरच त ेतयावर बस ूश त.   

गोऱ्या 
माणसाला बस ू 
द्या. तुम्ही मागे 
उभे राहा. 

1 डडसेंबर 1955 रोजी रोजा पाक्सि 
र्िवसभराच्या  ामाने िमून तनघाली. 
मॉन्टगोमेरीत ए ा बसमध्ये ती 
चढली.  

रोजाने सीटवरून उठण्यास न ार र्िला. 
मग ड्रायव्हरने पोशलसािंना बोलावले. 

तू या शहराच े
तनयम मोडतयेस. 

रोजा पाक्सिला अट  
झालीय. सोमवारी 
 ुणीही  ाळा माणूस  
मॉन्टगोमेरीच्या 
बसमध्ये चढणार  
नाही.  

डॉ. क िं गने सवि 
आफ्रो-अमेरर न 
लो ािंना याबाबत 
पत्रे शलहून 
 ळवले. 
ववद्यार्थयाांनी ही पत्रे 
लो ािंपयांत 
पोहोचवली.  

मोल रणीने मला 
वाचायला र्िलेलिं पत्र 
न्यूजपेपर ड े
पाठवायला हविं. 

पत्र न्यूजपेपरमध्ये छापून आले. 
आफ्रो-अमेरर न लो ािंनी बसवर 
टा लेल्या बर्हष् ाराची बातमी 
सवित्र पसरली.  



आम्हाला समान वागणू  
हवी. जो बसमध्ये पर्हला 
चढेल तो  ोणतयाही सीटवर 
बसेल. बसमध्ये ड्रायव्हर 
म्हणून  ाळे लो  नेमावेत. 

डडसेंबर 5, सोमवारी  ुणीही आफ्रो-
अमेरर न बसमध्ये चढला नाही.  

घोड्यावर 
बसता? 

    
न ो. 

 ायिा मोडल्याबद्दल रोजा पाक्सिला 
ििंड भरावा लागला. 

ििंडाववरुद्ध मी 
अपील  रेन. 

तयाच र्िवशी 
ए  नवीन 
सिंघटना 
उियाला आली. 

याला मॉन्टगोमेरी 
इम्प्रुव्हमेंट 
असोशसएशन (MIA) 
म्हणू. 

डॉ. क िं गना सिंघटनेचा अध्यक्ष म्हणून 
तनवडले. सिस्यािंची नावे गुप्त ठेवावीत, 
अशी सूचना  ुणीतरी  ेली. 

नाही, आपलेही 
हक्  आहेत, हे 
जगाला  ळू िे. 

तया रात्री तयािंची 
चचिमध्ये मीर्टिंग 
झाली. चचि पूणि 
भरला होता आणण 
बाहेर 4000 लो  
उभे होत.े 



ततथे हॉलीवुडच े
किल्मी तारे आणण 
अने  प्रशसद्ध लो  

आहेत. 

मीर्टिंगमध्ये डॉ. 
क िं ग सवाित आधी  
‘अर्हिंसा’ या  
ववषयावर बोलले. 

आम्ही चु ीच े ायिे 
मानणार नाही. बर्हष् ार 
चालू ठेव.ू पण सगळिं 
शािंततते! येशू शत्रूवरही 
पे्रम  रा म्हणतो. 

. पण शेवटी र्हिंसा भड लीच. 
डॉ.क िं गच्या घरावर बाबँ पडले. त्त्यािंनी 
भड लेल्या लो ािंना शािंत  ेले. 
शािंत व्हा. आपण 
सुरक्षक्षत आहोत. 
आपापल्या घरी जा. 

डॉ. क िं ग  ाही 
 ामासाठी 
मॉन्टगोमेरीतच 
रार्हले. 

तुझ्या जीवाला धो ा आहे. 
लगेच अटलािंटाला परत ये. 

सिंपूणि िेशातून पसैा 
गोळा झाला.  

बर्हष् ार सुरू रार्हला.  
मॉन्टगोमेरीतील 

व्यापाऱ्यािंनी तक्रार  ेली.  
न्यूजपेपर, टीव्ही, पत्र े 
यािंच्यामुळे MIA प्रशसद्ध 
झाली. मे मर्हन्यात  
न्यूयॉ ि  शहराच्या 

मॅडडसन स्क्वेअर भागात 
आफ्रो-अमेरर न लो ािंनी 
ए  मुक्ती मोचाि  ाढला. 

त ेएशलनॉर 
रुझवेल्ट आहेत. 

पपा, तुम्ही 
उगाच धचिंता 
 रता. 



गुड मॉतनांग, क िं ग! 
आपलिं स्वागत आहे. 

मॉन्टगोमेरीच्या अधध ाऱ्यािंनी आफ्रो-
अमेरर न लो ािंनी स्वत:साठी सुरू 

 ेलेल्या वाहतु ीला बे ायिेशीर ठरवले. 
 ोटाित याचा तन ाल लागला.  

डॉ. क िं ग या बर्हष् ार आिंिोलनाच े
नेता होत.े तयामुळे तयािंना  ोटाित 
हजर राहावे लागले. तन ाल तयािंच्या 

बाजूने लागला. 

अमेरर ेच्या सुप्रीम  ोटािने पजलल  ट्रान्सपोटिमध्ये 
वणिभेि मानणे बे ायिेशीर ठरवले.  

मॉन्टगोमेरीमध्ये आफ्रो-अमेरर न लो ािंनी सुप्रीम  ोटिचा तन ाल पोहोचण्याची 
वाट बतघतली. िरम्यान बसमध्ये शािंतपणे  से वागाव,े याचा शाळा आणण 
चचिमध्ये तयािंनी सराव  ेला.  

ििंडावर पािंढरा 
पट्टा असलेले 

लो  गोरे आहेत.  

नेहमी नम्रतनेे बोला. 
“ ृपा  रून” क िं वा 
“माि  रा” अशी  
वाक्ये म्हणा. 

ततथे बस ून ोस! 
नाही नाही, 
तयािंना मारू 
न ा. राग 
आवरा. 

मग 12 डडसेंबर 
1956 रोजी ए  
वषािपेक्षा जास्त 
चाललेला 
बसवरचा 
बर्हष् ार सिंपला.  



भाषणानिंतर लो ािंनी खूप 
टाळ्या वाजवल्या. तयािंना 
डॉ. क िं ग डून आणखी 
ऐ ायच ेहोत.े डॉ. क िं ग 
तयािंच ेनेता होत.े त ेयेशू 
आणण गािंधी यािंचा मागि 

अनुसरत होत.े 

3. धरणिं, आिंिोलन आणण मुक्ती 

जेव्हा आकफ्र ेतील गोल्ड- ोस्ट (घाणा) िेश बब्रटनपासून मुक्त झाला 
तेव्हा डॉ. आणण शमसेस क िं ग ततथे गेले. 

आता  ाळे 
लो  आपल्या 
जशमनीच े

माल  आहेत. 

आता आकफ्र ी-
अमेरर न या नव्या 
िेशाला तािंबत्र  
मनुष्यबळ पुरवू 
श तात.  

 मॉन्टगोमेरीतल्या 
बर्हष् ाराबद्दल 
ऐ लिंय तुम्ही? 

हो तर, तयासाठी तर 
सगळिं जग तुमचा 
आिर  रतिं. 

 ाही नेतयािंनी साउिनि णिश्चन 
लीडरशशप  ॉन्िरन्स (SCLC) 

स्थापन  ेली.  
 आपण उत्तर आणण 
पजश्चमेच्या  ाळ्या 

लो ािंनाही सोबत घेऊ. 

ि नॅशनल असोशसएशन िॉर ि  
अॅडवान्समेंट  ि  लडि पीपल 

(NAACP) ने वॉशशिंग्टनमध्ये ए  प्राथिना 
रॅली  ाढली. तयात तीस हजार लो  
होत.े डॉ. क िं ग सवाित शेवटी बोलले. 

वोर्टिंगचा हक्  र्िला 
तर आम्ही न्यायसिंगत 

 ायिे बनवू.  



थोर माणूस. 

1959 मध्ये डॉ. आणण शमसेस क िं ग 
महातमा गािंधीिंच्या भारतात आले. 

गािंधीजी समुद्रातून 
मीठ  ाढण्यासाठी 
शे डो मलै चालले. 
मीठाच्या अन्याय्य 
 ायद्याववरुद्ध  

तयािंनी शािंततापूणि 
आिंिोलन  ेले. 

र्हिंसा न  रता 
तयािंनी िेशाला 
इिंग्रजािंपासून मुक्त 

 ेले. 

त ेप्रथम पिंतप्रधान नेहरुिं ना भेटले. 

तुम्ही गािंधीिंना आमच्यापेक्षा 
जास्त ओळखता. 

आता डॉ. क िं ग ए तीस वषाांच ेहोत.े  ाही लो  तयािंची स्तुती  रत तर 
 ाही टी ा  रत. त ेपूणि वेळ SCLC च े ाम  रू लागले.  

जानेवारी 1960 मध्ये त ेआपला चचि सोडून अटलािंटाला गेले. 
 

 ाळा  
गािंधी. गोऱ्या लो ािंना आपण 

र्हिंसेने नव्हे तर पे्रमाने 
जजिं ू.  

 म्युतनस्ट ! 

तो गोरा बनू 
पाहातोय.  

तयािंच्यामुळे आम्ही 
ताठ मानेने जगतोय. 

ए  क्रािंतत ार  ! 



तुम्ही आम्हाला 
खरेिी तर  रू 
िेता. पण वणिभेि 
बाळगता. आम्ही 
इथे  ाहीही 
खाणार नाही. 

िेब्रुवारी 1960 मध्ये ए  नवी मोहीम 
सुरू झाली. 

नॉथि  ॅरोशलनात  
आम्ही  ाळ्या  
लो ािंना सेवा  
िेत नाही. 

म्हणजे आम्ही 
इथून जेवण  
िक्त वव त 

घ्यायचिं, खायचिं 
नाही! 

चार र्िवसािंनिंतर गोऱ्या लो ािंनीही 
आिंिोलनात भाग घेतला. 

आम्ही  ाळ्या लो ािंना 
जेवण वाढत नाही. 

मग आम्ही 
 ाही न 
मागवता 
इथेच बसून 
राहू. 

ए ा पत्र ाराने या धरणिं आिंिोलनाबद्दल शलर्हले. मग िक्षक्षण 
भागात  ाळे-गोरे ववद्याथी स्थातन  रेस्टॉरन्टमध्येच धरणिं िेऊन 

बसले. 

तुमची आिंिोलनाची 
पद्धत छानच! SCLC  
तुम्हाला मित  रेल. 

आम्ही स्वत:ला 
स्टुडिंट नॉन-
व्हायोलिंट 

 ॉडड िनेशन  शमटी 
SNCC म्हणवतो. 

मी  ाळ्या लो ािंशी 
सहानुभूतीने वागतो. 

SNCC च े ायि ताि अमेरर ेत ए ा  
सिंपूणि वपढीच ेरोल-मॉडल बनले. 



चािंगल्या 
नो ऱ्या द्या. 

मे मर्हन्यात  “मुक्त-यात्रा” आयोजजत  रण्यात आली. गोरे आणण  ाळे सोबतीने 
बसमधून िक्षक्षण भागात गेले. ततथे तयािंनी रेस्टॉरन्टमध्ये ए त्र जेवण  ेले.  

ए  जमाव 
येतोय. तयािंचाही 
बिंिोबस्त  रू. 

अलाबामामध्ये गोऱ्यािंनी 
प्रवाशािंवर हल्ला  ेला.   

मॉन्टगोमेरीमध्ये डॉ. 
क िं ग यािंनी  ाही 
लो ािंना “मुक्त-यात्रा” 
बद्दल सािंधगतले. 
गोऱ्यािंनी हतयारासह 
तयािंच्या चचिला घेराव 
घातला आणण लो ािंना 
बाहेर पडू र्िले नाही. 

आपल्याला 
यश शमळेल. 

अटॉनी जनरल रॉबटि  ेनेडी यािंनी 
गव्हनिरना चचिमध्ये अड लेल्या लो ािंना 

सुरक्षा पुरवण्याचा आिेश र्िला.  

“मुक्त-यात्री” आपल्या मोर्हमेत यशस्वी झाले. अमेरर न सर ारने बस, 
टे्रन, ववश्रामगहेृ यािंसारख्या र्ठ ाणी वणिभेि बे ायिेशीर ठरवला. 

डॉ. क िं ग यािंनी 
आपल्या  

नेतयािंना ए बत्रत 
 ाम  रण्याच े
आवाहन  ेले. 

आिंिोलन! 

नवे  ायिे 
 रण्यासाठी 

 ोटािची पायरी चढू. 

आकफ्र न-
अमेरर न 
लो ािंना 
शशक्षण 
आणण 
नो ऱ्या 
द्या. 

पोलीस िक्त   
बघत रार्हले. 



डॉ.क िं ग यािंनी 
“बशमांगहॅम 

जेलमधून शलर्हलेली 
पत्रे” खूप लो वप्रय 

झाली.  

4. बशमांगहॅम मोच े

एवप्रल 1963 मध्ये डॉ. क िं ग यािंनी अलाबामा राज्यातील बशमांगहॅम शहरात ए  
मोचाि  ाढला. िक्षक्षणेतील या शहरात गोऱ्या लो ािंनी आफ्रो-अमेरर न लो ािंवर 

खूप अतयाचार  ेले होत.े 

रेव्हरिंड अबनिथी 
आणण मी गुड-
फ्रायडचे्या  
र्िवशी मोचाि  
 ाढू. 

ही माझी तरेावी 
अट ! 

तुम्ही सोबत 
असाल तर 
जेलमध्येही 
आनिंिाने 
राहीन. 

तयािंना परवानगीशशवाय मोचाि 
 ाढल्याबद्दल अट  झाली. 

पण यावेळी डॉ. क िं गना वेगळ्या  ोठडीत ठेवले. त ेना  ुणाशी िोनवर सिंवाि 
साधू श त, ना  ुणाला भेटू श त.  ाही प्रोटेस्टिंट,  ॅथशल  आणण ज्यू 

पाद्रयािंनी न्यूजपेपरला पत्र शलर्हले  ी हा मोचाि योग्य नाही. 

 या शहाण्या लो ािंना 
बशमांगहॅममधल्या  ाळ्या 
लो ािंच्या ियनीय 
जस्थतीबद्दल आठवण 
 रून द्यायला हवी. 



मला तुमचा अशभमान 
वाटतो. तयािंनी शाळेचिं 
गेट बिंि  ेलिं तरी 
तयावर चढून, उडी 
मारून तुम्ही आत 

गेलात.  

 ोरेटा स् ॉट क िं ग 
डॉ.क िं गच्या अट ेने 
खूप  ाळजीत 
पडल्या. तयािंनी  
राष्ट्रपतीिंना िोन 
 रण्याचा प्रयत्न 
 ेला. मग तयािंनाच 
िोन महत्त्वाच ेिोन 

आले. 

यातील ए  िोन 
होता राष्ट्रपतीिंचा. 
FBI मार्टिनबद्दल 
मार्हती शमळवतये 
हे सािंगणारा.  

गाय  हॅरी बेलािोन्टला मार्टिनची 
 ाळजी वाटत होती. तयाने मार्टिनसाठी 

पैसा गोळा  ेला.  

मार्टिनने 
आिंिोलनावर 
स्वत:चा पैसा 
खचि  ेलाय.  

िसुरा िोन होता, अटॉनी जनरल रॉबटि  ेनेडीिंचा. डॉ. 
क िं गच्या सुट ेची बातमी िेणारा.  

 

 ृपा  रून 
तुमचा 

ववरोध थोडा 
सौम्य  रा. 

सर,  ाळे लो  गेली 
300 वषे मुक्तीची वाट 

पाहात आहेत.  

गव्हनिर वॉलेस,  ोटि 
तुम्हाला आिेश 

िेतिंय  ी गोऱ्यािंच्या 
शाळेत आफ्रो-
अमेरर न मलुािंना 
प्रवेश द्यावा. 

 िापी नाही. 
मी 

वणिभेिाचा 
पुरस् ार 
 रतो. 

जेलमध्ये डॉ. क िं गने ठरवले  ी बशमांगहॅममधील  ाळ्या लो ािंना चािंगल्या 
सोयी-सवलती शमळण्यासाठी मलुािंनाही आिंिोलनात सहभागी  रायच.े 

मुलािंच्या ए ा 
समूहाला तयािंनी 
गोऱ्यािंच्या   

लायब्ररीत पाठवले. 

 ाय र्हम्मत  
आहे यािंची! 



अमेरर ेतील लो ािंना हे बघून 
मोठा धक् ा बसला. 

सुमारे ए  हजार मुले चचिमध्ये जमा झाली. बाहेर पोशलसािंचा पहारा होता. मलेु 
लहान-लहान गट  रून ततथून तनघाली. िसुऱ्या  ुठल्या तरी र्ठ ाणी पुन्हा 

जमायच ेअसे तयािंनी ठरवले.  

आता पोलीस 
तयािंना प डू 
श णार नाहीत. 

पण जेव्हा मुले ततथे पोहोचली 
तेव्हा पोशलसािंनी तयािंना अट  

 ेली. 

तुझिं वय  ाय? सात वषे. 

पुढच्याच र्िवशी कू्रर पोलीस  शमशनर 
“बुल”  ॉनरच्या आिेशाच ेपालन झाले. 

मुले चचिमधून तनघाली तवे्हा तयािंच्यावर 
िायरमनच्या पाईपमधून पाण्याचा 
िवारा सोडला. तयािंच्यावर  ुत्रेही 

सोडले.  

आपली हतयारे 
उचला आणण 
घरी परत जा. 
मुलािंना र्हिंसेची 
गरज नाही. 

“बुल”  ॉनरला 
आफ्रो-अमेरर न 
लो ािंची घणृा वाटे.  

 ए  मोठी ििंगल होण्याच ेटळले.  

बघा, त े
आपल्या मलुािंशी 
 से वागतायत? 

अरे िेवा! हे सगळिं 
अमेरर ेत होतिंय! 
खरिं वाटत नाही! 



जोवर सवि नागरर ािंना 
समान हक्  शमळत नाहीत 
तोवर आपलिं राष्ट्र खऱ्या 
अथािने मुक्त होणार नाही. 

आफ्रो-अमेरर न लो ािंनी गोऱ्यािंच्या 
21 चचिमध्ये प्राथिना  रण्याचा 

प्रयत्न  ेला. 
आम्हीसुद्धा   

णिश्चन आहोत! 

इथे िक्त 
गोरेच प्राथिना 
 रू श तात. 

िक्त चार चचिने आफ्रो-अमेरर न 
लो ािंना आत प्रवेश र्िला. 

पोशलसािंनी तयािंच्यावर पाणी िे ले. 
रेव्हरिंड बबलपसने लो ािंना गुडघ्यावर 
बसून प्राथिना म्हणण्यास सािंधगतले. 

पाणी मारा! 

 पण िायरमनने पाईपमधून पाणी 
मारण्यास न ार र्िला. पोशलसािंनी 
लो ािंवर  ुत्रे सोडण्याच ेना ारले.  

राष्ट्रपती 
 ेनेडीच्या 
मिंबत्रमिंडळाने 
बशमांगहॅमच्या 
व्यापाऱ्यािंना 
शािंतता 
राखण्याची 
ववनिंती  ेली.  

शहरातील 
व्यापाऱ्यािंसोबत 
आम्ही ए   रार 
 ेलाय. तयामुळे 
 ाळ्या लो ािंच्या 
नो रीचा प्रश्न सुटेल. 

11 जून 1963 
रोजी राष्ट्रपती जॉन 

 ेनेडी 
टेशलजव्हजनवर आले. 

त ेअमेरर न 
लो ािंशी नागरी 

हक् ािंववषयी बोलले. 



 माझिं ए  स्वप्न आहे 
 ी ए  र्िवस 
जॉजजियाच्या लाल 
टे ड्यािंवर पूवीच्या 

गुलामािंची मुलिं आणण तया 
गुलामािंच्या माल ािंची मलुिं 
गुण्यागोवव िंिाने ए त्र 

खेळतील.  

5. माझिं ए  स्वप्न आहे बशमांगहॅमच्या 
आिंिोलनातून 
स्िूती घेऊन 
अमेरर ेतील      

800 शहरािंमध्ये 
मोच ेतनघाले. 

वोटीिंगचा हक्  
द्या! 

 ए. किशलप  
रॅण्डॉल्ि या रेल्वे 
हमालािंच्या प्रमुखाने 
 ाळ्या लो ािंची 
मीर्टिंग बोलावली.  

मला वॉशशिंग्टनमध्ये ए  शािंती-यात्रा 
 ाढायचीय. यामुळे  ागेँ्रसला  ाळ्या 

लो ािंची ए जूट र्िसेल. 

हा ए  अववस्मरणीय क्षण होता. 
यावेळी   

रेव्हरिंड मार्टिन ल्यूथर क िं गने 
 ेलेले शेवटच ेभाषण लो   धीही 

ववसरू श ले नाहीत.   

28  गस्ट 1963 
रोजी वॉशशिंग्टनमध्ये 
शािंती-यात्रा  ाढण्यात 

आली.  
तयात सिंपूणि 

अमेरर ेतून समुारे 
अडीच लाख लो  
सामील झाले. तयात 
गोरे लो ही होत े



क िं ग  ुटुिंबीय 
अमेरर ेसोबत 
साऱ्या 

ववश्वाच्याच 
इततहासात 
अमर झाले. 

आिंिोलनामुळे बिल घडत होत.े  ाही रेस्टॉरन्टमध्ये वणिभेि पाळणे 
बिंि झाले.  ाही आफ्रो-अमेरर न लो ािंना चािंगल्या नो ऱ्याही 

शमळाल्या. पण बराच रक्तपातही झाला. 
सप्टेंबरमध्ये बशमांगहॅममध्ये  ुणीतरी 
आफ्रो-अमेरर न चचिवर बाबँ टा ले. 
तयात चार  ाळी मलेु मारली गेली. 

 

22 नोव्हेंबर 1963 रोजी राष्ट्रपती   
 ेनेडीिंची हतया झाली. 

मीसुद्धा असाच  
मरणार. 

जानेवारी 1964 
मध्ये डॉ. क िं गना  
टाइम माशस ाने  

“मॅन और ि इयर” 
घोवषत  ेले. 

मुडक्त आिंिोलनाला 
शमळालेली ही  
श्रद्धािंजली आहे. 

जुल ै1964 मध्ये  
  राष्ट्रपती शलिंडन        
जॉन्सन यािंनी  
अमेरर न  

  ागेँ्रसमािि त शसजव्हल 
राइट्स बील (नागरी 
हक्   ायिा) सिंमत 
 रून घेतला. 

हे पेन डॉ. क िं ग 
यािंना समवपित! 

 क्टोबर 1964 मध्ये नॉवेच्या नोबेल 
सशमतीने डॉ. क िं ग यािंना शािंततेचा 
नोबेल पुरस् ार प्रिान  ेला.. 

डॉ. क िं ग आणण तयािंच े ुटुिंबीय नॉवेला 
गेले. वयाच्या 35 व्या वषी हा पुरस् ार 
शमळवणारे त ेसवाित तरूण व्यक्ती होते. 



आता प्रतये  प्रौढ  
 ाळ्या व्यक्तीला 

वोर्टिंगचा हक्  आहे. 
 ोणतेही राज्य तयािंना 
अडवू श त नाही. 

अलाबामातील सेल्मा येथे शेरीि जजम 
क्ला ि  अजूनही आफ्रो-अमेरर नािंबाबत 

भेिभाव ठेवू पाहात होत.े 
आम्ही वोट 
िेण्यासाठी 
आलोय. 

आलात तसे परत 
जा. 

माचि 1965 मध्ये डॉ. क िं गने आपल्या 
लो ािंना वोर्टिंगचा हक्  शमळण्यासाठी 
सेल्मा त ेमानँ्टगोमेरी असा पाच 

र्िवसािंचा मोचाि  ाढला. 
मोचाित  ाही 
प्रशसद्ध  गोऱ्या 
व्यडक्तसुद्धा 
आहेत. 

राष्ट्रपती जॉन्सनने 
 ाँगे्रसला 
वोर्टिंगच्या 

हक् ाचा  ायिा 
सिंमत  रण्याच े
आवाहन  ेले.  

आकफ्र न-अमेरर न 
लो ािंना न्याय द्यायला 
हवा. िेशातल्या 

प्रतये ालाच वोर्टिंगचा 
हक्  असला पार्हजे.  

गव्हनिर वॉलेसने डॉ. क िं गच ेए  
भाषण ऐ ले. 

गोऱ्यािंनी  
आमच्यावर  

लाठीहल्ला  ेला  
तर आम्ही त े

 ॅमेऱ्याने शूट  रू, 
र्टव्हीवर िाखवू.  

1965 साली राष्ट्रपती जॉन्सनने वोर्टिंग 
राइट्स अॅक्ट वर सही  ेली. 

आजचा र्िवस 
मुक्ती आणण 
आनिंिाचा! 

 वीस हजार  
    लो ािंचा मोचाि!  

 



 डॉ. क िं ग 
तयारी  रत होत े
तेव्हा तयािंना टेनेसी 
राज्यातील मेजम्िस 
शहरात जावे लागले

1966 मध्ये डॉ. क िं ग 
शश ागोला गेले. ततथे 
आफ्रो-अमेरर न लो  
क ती वाईट अवस्थेत 

राहातात हे तयािंनी पार्हले. 

घरभाडिं खूप जास्त 
आहे. 

उिं िीर खूप  
झालेत. मुलािंना  
चावतात त!े 

मेयर डॅली, चतुर 
राज ारणी होत.े 

मला येथे ििंगा वगैरे 
न ोय. असा  ायिा 
 रू  ी ज्यामुळे 
 ाळे लो  तयािंना 
पार्हजे ततथे राहू 
श तील. 

 डॉ. क िं ग नागरी हक् ािंसाठी 
लढण्यात आपला बराच वेळ 
िेत. तरीही असिंख्य आफ्रो
अमेरर न लो  याबाबत 

अज्ञानी होते

उन्हाळ्यात पुन्हा ििंगे झाले
लुटमार झाली

डॉ. क िं गने 
जव्हएतनाम 

युद्धाववरुद्ध आवाज 
उठवला. यामुळे 
राष्ट्रपती जॉन्सन 
नाराज झाले. 

नागरी हक्  आणण 
शािंतता आिंिोलन 
ए ाचवेळी सुरू राहू 
श त नाही.  

मी जव्हएतनाम 
युद्धाच्या 
ववरुद्ध आहे
मला बोलाविंच 

 ािंगे्रस,  ाळ्या 
लो ािंच ेजीवनमान 
सुधारू श ली नाही. वॉशशिंग्टनमध्ये गररबी 

तनमूिलनाचा ए  मोचाि  ाढू. 
यात अमेरर न आर्िवासी, 
मेजक्स न, गरीब गोरे लो  
यािंनाही सामील  रू.  



 साव ाश पण ठामपणे डॉ. 
मार्टिन ल्यूथर क िं गने  
आपल्या लो ािंना मुक्तीचा  
मागि िाखवला. आपल्या 
आिंिोलनातून तयािंनी  
अमेरर न लो ािंच्या  
मनाला साि घातली.  
साऱ्या जगाला सोबत  
घेऊन तयािंनी आपले  
स्वप्न सा ार  ेले. 

वयाच्या ए ोणचाळीसाव्या वषी डॉ. क िं ग थ ून गेले होत.े त ेिर 
मर्हन्याला समुारे िहा हजार मैल प्रवास  रत, र्ठ र्ठ ाणी भाषणे 

िेत, मोच्यािच ेनेततृव  रत. पण त ेर्हसेच्या ववरुद्ध होते.  

मेजम्िसमध्ये मसुळधार पावसामुळे  
सिाई  ामगार  ामावर गेले नाहीत.  
पण गोरे  ामगार सोडून बा ी  
साऱ्यािंना  ामावरून  ाढून टा ले. 

इथे  ाळ्या 
लो ािंना वेगळा 
न्याय आहे.  

ठी ाय, मी याचा 
ववरोध  रेन. 

4 एवप्रल 1968 रोजी जेम्स अलि रे 
याने गोळी मारून डॉ. क िं गची हतया 

 ेली. 

 ोरेटा स् ॉट क िं ग धीराने आपल्या 
मुलािंना म्हणाली, “तुमच्या वपतयाची 
हतया झाली असली तरी तयािंच े
ववचार मात्र जजविंत राहातील.” 

सिंपूणि जगाने डॉ. क िं ग 
यािंच्या मतृयूवर शो  
व्यक्त  ेला. िोन लाख 
लो ािंनी ए  भव्य मोचाि 
 ाढला आणण “व्ही शाल 

ओव्हर म”् हे 
स्वातिंत्र्यगीत गायले. 

तयािंच ेििन  ेले तया जागी 
गुलामीच्या ए ा जुन्या गीताच े
शलि  ोरलेयत: “मुक्त झालो 
अखेरी, मी मुक्त झालो अखेरी, 
िेवा तुझ ेशतश: आभार, मी मकु्त 

झालो अखेरी.” 

समाप्त 


